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DOMSLUT
Lagrum
6 kap 1 § 1 st brottsbalken

Begångna brott
1. Våldtäkt
2.

Grov kvinnofridskränkning

4 kap 4a § 2 st brottsbalken

3.

Övergrepp i rättssak

17 kap 10 § 1 st 1 p brottsbalken

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
attunda.tingsratt@dom.se
E-post:
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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Påföljd m.m.
1.
2.

Fängelse 2 år 8 månader
Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet 2012-09-17.
Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs.
(2012-09-17, SÖDERTÖRNS TR ENHET 8, B6909/12 )

Andra lagrum som åberopas
1. 34 kap 1 § 1 st 3 p brottsbalken
2. 34 kap 5 § 5 st brottsbalken
Skadestånd
Rachid Zoghlami ska betala skadestånd till Carina Johansson med 116 200 kr samt ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2012 till dess betalning
sker.
Häktning m.m.
Rachid Zoghlami ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Martin Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 46 454 kr. Av
beloppet avser 33 137 kr arbete, 4 026 kr tidsspillan och 9 291 kr mervärdesskatt.
2. Marianne Jargenius tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 26 049 kr. Av beloppet avser 18 076 kr arbete, 2 763 kr
tidsspillan och 5 210 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat i enlighet med domsbilaga 1 med den därpå antecknade justeringen av gärningen under åtalspunkten 1 B.

Rachid Zoghlami har förnekat att han har gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning (åtalspunkten 1). Han har erkänt gärningen under punkten 1 A,
förnekat gärningarna under punkterna B–E och beträffande punkten F erkänt att han
under aktuell tid vid ett fåtal tillfällen varit hänsynslös och ofredat Carina Johansson
samt vid ett fåtal tillfällen hotat henne på sätt som påstås. Vidare har Rachid
Zoghlami anfört att gärningarna inte varit ägnade att allvarligt skada Carina
Johanssons självkänsla. Rachid Zoghlami har förnekat att han har gjort sig skyldig
till våldtäkt (åtalspunkten 2). Han har erkänt att han fört upp ett finger i Carina
Johanssons underliv men detta har inte föregåtts av vare sig våld eller hot. Rachid
Zoghlami har vidare förnekat att han har gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak
(åtalspunkten 3). Han har erkänt att han skickat SMS med det innehåll som påstås,
men det har inte varit i syfte att hindra Carina Johansson från att göra en polisanmälan.

Carina Johansson har biträtt åtalet. Hon har vidare yrkat att Rachid Zoghlami ska
förpliktas att betala skadestånd till henne med 131 200 kr samt ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen från den 17 oktober 2012 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet avser 50 000 kr ersättning för den kränkning som den grova kvinnofridskränkningen har inneburit, 75 000 kr ersättning för den kränkning som våldtäkten har inneburit, 5 000 kr ersättning för den kränkning som övergreppet i rättssak har inneburit och 1 200 kr ersättning för sveda och värk med anledning av en av
gärningarna (punkten B) som ingår i brottet grov kvinnofridskränkning.
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Rachid Zoghlami har motsatt sig skadeståndsyrkandet. Han har inte godtagit något
belopp som skäligt i och för sig. Han har dock inte haft något att erinra mot sättet att
beräkna ränta.

UTREDNINGEN

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av domsbilaga 1.

Inledningsvis är följande utrett om Carina Johanssons och Rachid Zoghlamis
förhållande. De träffades under våren 2012 på en krog i Upplands Väsby. De
umgicks därefter en tid utan att vara ett par. Efter Valborg blev de ett par och
förlovade sig den 5 juli 2012. Rachid Zoghlami flyttade in hos Carina Johansson på
Frejgatan 26 i Märsta i slutet av augusti eller början av september. Rachid Zoghlami
var väldigt svartsjuk under förhållandet. Vid ett tillfälle, i tiden omkring förlovningen, hittade Rachid Zoghlami en lapp i datorhyllan med namn på och telefonnummer till en kille. Såväl Carina Johansson som Rachid Zoghlami behandlades
med antabus under delar av den tid som förhållandet pågick.

Om de enskilda händelserna har parterna i huvudsak uppgett följande.

Åtalspunkten 1 A
Carina Johansson: De hade varit hos henne där Rachid Zoghlami hade druckit öl
och hon cider. De skulle gå över till hennes pappas lägenhet för att kolla posten
eller dylikt. Hennes pappa var bortrest. Hos pappan hittade Carina Johansson en
flaska whiskey. Rachid Zoghlami drack av whiskeyn. Även hon drack lite av den.
När de gick därifrån var Rachid Zoghlami full och vinglig. Bakom Arlandagymnasiet i Märsta började Rachid Zoghlami ”tjafsa” med en mörkhyad man. Carina
Johansson försökte lugna Rachid Zoghlami, som då sade till henne att hålla käften
eller något liknande. Hon gick vidare. Bakom henne gick Rachid Zoghlami och den
andre mannen och ”gruffade”. Hon tror att hon sade till Rachid Zoghlami ännu en
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gång att lugna ner sig. Rachid Zoghlami knuffade då till henne så att hon föll till
marken. Det här var det första tillfället vid vilket Rachid Zoghlami tog till våld. Hon
började gråta. Hon blev rädd eftersom hon till följd av tidigare misshandel visste
vad det betyder att någon ”höjer handen”. Hon polisanmälde inte händelsen
eftersom hon på grund av tidigare erfarenheter var rädd att det skulle bli värre då.

Rachid Zoghlami: Hemma hos Carina Johanssons pappa erbjöd hon honom
whiskey. Han drack tre gånger fyra centliter och hade även druckit 5–6 öl tidigare.
Han blev berusad. När de gick därifrån knuffade han Carina Johansson på axeln och
hon knuffade tillbaka. Då knuffade han Carina Johansson hårdare så att hon föll i
marken. Carina Johansson började gråta. ”Hon blev väl sårad.” En man kom fram
och frågade varför han knuffade sin tjej.

Åtalspunkten 1 B
Carina Johansson: Händelsen utspelade sig en kväll, troligen under september 2012
men det kan även ha varit i slutet av augusti. Rachid Zoghlami hade druckit en hel
del öl och hon hade druckit 5–6 cider. De satt i köket hos henne och lyssnade på
musik via mobiltelefonen. En viss del av händelseförloppet kan ha utspelat sig i
sovrummet. När hon började spela en låt, vars video är förknippad med Hells
Angels, fick Rachid Zoghlami ett utbrott och anklagade henne för att ha varit
”madrass” åt Hells Angels. Det blev alldeles svart i Rachid Zoghlamis ögon när hon
började spela låten. Rachid Zoghlami kallade henne för en massa saker och sade att
han skulle ha ihjäl henne, sticka henne eller slå henne om han fick reda på att hon
hade varit med någon därifrån. Hon gick in i vardagsrummet och satte sig i soffan.
Rachid Zoghlami kom efter och började slå henne. Hon fick ta emot två till tre
hårda slag som träffade armarna. Han slog med den hårda delen av handflatan. Han
måste även ha slagit mot ansiktet, eftersom hon fick en blåtira över vänster öga som
fanns kvar ca en vecka. Hon försökte skydda sig genom att sitta i fosterställning och
hålla upp knäna framför ansiktet. Slagen som träffade armarna ledde till ett stort
blått märke på den vänstra armen som fanns kvar ca två veckor. Rachid Zoghlami
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sparkade henne också, hon tror med högerbenet, och träffade hennes smalben. Hon
blev öm där men fick inget blåmärke. Kort tid efter händelsen tog hon med kameran
i mobiltelefonen en bild av blåtiran över ögat och skickade till sin moster Jutta
Ekola och till sin pappa. Hon berättade även att det var Rachid Zoghlami som hade
slagit henne. Det har hon även berättat för sin syster Camilla Engqvist.

Rachid Zoghlami: Två veckor efter det att han hade hittat lappen med telefonnummer till en annan man spelade Carina Johansson den aktuella låten. Händelsen
utspelade sig inte i september och hade inte med låten att göra utan han ”flippade
ur” på grund av sin egen svartsjuka. Han hade druckit ca sex öl. Rachid Zoghlami
hade varit fruktansvärt arg över att Carina Johansson hade inlett förlovning trots att
hon hade varit otrogen. Han tänkte på detta varje dag och hade svårt att sova. Svartsjukan fanns i hans huvud hela tiden. Vid det här tillfället slog han mot henne tre
gånger, mot axeln och huvudet, när hon låg i sängen. Carina Johansson gick därefter
iväg till soffan, där han gav henne en örfil på vänster kind. Sedan gick han tillbaka
till sängen. Han sparkade inte Carina Johansson och hon kröp inte ihop i fosterställning för att skydda sig. Eftersom Carina Johansson blev blå över ögat – märket i
ansiktet fanns kvar under 24 till 48 timmar – måste han ha träffat ögat med örfilen.
Han har inte sett några andra skador på Carina Johansson.

Åtalspunkten 1 C och åtalspunkten 2
Carina Johansson: Den 16 oktober 2012 var hon på öppenvården. Hon hade sagt till
Rachid Zoghlami att hon skulle dit. Efter besöket där gick hon till sin farmor och
fikade. När hon kom hem runt kl. 16.00, möjligen efter det att Rachid Zoghlami
hade mött upp henne, fick Rachid Zoghlami ett utbrott och frågade argt och irriterat
var hon hade varit, eftersom hon hade varit borta så lång tid. Hon förklarade var hon
hade varit, men Rachid Zoghlami trodde henne inte. Han trodde att hon hade åkt till
Upplands Väsby för att träffa en annan man. Han kallade henne för saker och sade
att om hon ”pippade andra” så skulle han våldta killen. Rachid Zoghlami sade att
han skulle kontrollera att hon inte hade varit med någon annan man och tog in
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henne i sovrummet. Han sade att han skulle slå sönder eller döda henne om han såg
att ”någon annan hade varit där”. Hon sade att hon inte behövde kontrolleras,
eftersom hon inte hade gjort något. Hon följde med till sovrummet eftersom hon,
om hon hade gjort motstånd, skulle ha fått ”stryk”. Hon vet inte om Rachid
Zoghlami höll henne i handleden eller om hon gick själv. I sovrummet puttade han
ner henne på sängen. Hon satt kvar eftersom det inte var någon mening att resa på
sig, då Rachid Zoghlami var aggressiv. Rachid Zoghlami slet av henne byxorna –
hon hade mjukisbyxor på sig så de var lätta att få av – och trosorna antingen innan
han puttade ner henne i sängen eller efter det att han hade gjort så. Hon hade inte
ställt upp på detta frivilligt utan hade hållit fast i byxlinningen. Rachid Zoghlami
tog trosorna och kollade dem samt luktade efter sperma på dem. Sedan tog han tag i
hennes högra ben och drog det åt sidan samtidigt som han höll emot med sin vänstra
arm på det vänstra benet. Hon vågade inte göra motstånd, eftersom Rachid
Zoghlami var arg och aggressiv. Hon gjorde dock lite motstånd genom att försöka
knipa ihop benen. Om hon gjorde det för mycket skulle det bli värre. Hon vågade
inte säga särskilt mycket men sade att hon inte ville att han skulle göra så. Rachid
Zoghlami stoppade kortvarigt under några sekunder in två fingrar i hennes underliv
och ”grävde runt”. Sedan ställde han henne på ”alla fyra” i syfte att kontrollera
hennes anal så att hon inte var sprucken och hade ”tagits bakifrån”. Rachid
Zoghlami konstaterade dock att det hela var förnedrande och gick ut i köket. Vad
Rachid Zoghlami gjorde mot henne i underlivet gjorde inte ont men det kändes.
Hon upplevde däremot det hela som förnedrande och äckligt. Kon kände sig
smutsig och värdelös. Hon grät. I samband med händelserna den 16 oktober 2012
hade varken hon eller Rachid Zoghlami druckit alkohol.

Rachid Zoghlami: Den dagen som Carina Johansson hade varit på behandling bad
hon honom att komma och möta henne. Eftersom hon hade varit borta så länge hade
han börjat tänka att hon kanske hade varit och träffat mannen som nämndes på
lappen. När han sedan träffade henne, ältade han den frågan med henne. När de
hade kommit hem sade han åt Carina Johansson att gå och in i sovrummet och bad
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henne att sätta sig på sängkanten. Rachid Zoghlami tog tag i byxlinningen, varpå
Carina Johansson lade sig bakåt i sängen. Han bad henne att lägga sig längs med
långsidan på sängen. Han kollade efter sädesvätska med sitt långfinger men hittade
inget. Sedan bad han henne att ställa sig på ”alla fyra” men kom på att det var allt
för förnedrande. Han hotade inte Carina Johansson och utövade inte våld mot
henne. Han tror att Carina Johansson uppfattade det hela som förnedrande men hon
gjorde inte motstånd. Carina Johansson gick med på det hela frivilligt när han
gjorde det. Hon höll inte fast i byxorna och han behövde inte sära på benen. Carina
Johansson var helt medgörlig. Det enda hon sade var att han var sjuk och att hon
hade flytningar. Varken han eller Carina Johansson hade druckit någon alkohol på
grund av antabusbehandling.

Åtalspunkterna 1 D och 1 E
Carina Johansson: Under natten efter händelsen under åtalspunkten 2, omkring
kl. 04.00, blev hon väckt av Rachid Zoghlami, som sade att hon skulle komma upp
för att de behövde prata. De gick ut i köket och satte sig. Rachid Zoghlami hade fått
en inbillning i huvudet om att hon hade varit med den andre mannen. Rachid
Zoghlami frågade vem den andre mannen var, varpå hon svarade att hon inte kände
honom. Rachid Zoghlami sade en massa saker. Han sade att hon var en hora och
äcklig. Han frågade om det var skönt när mannen tog henne bakifrån samt sade att
han skulle våldta mannen och slå ut tänderna på henne, att Rachid Zoghlami skulle
döda henne och att, om Rachid Zoghlami såg dem tillsammans, han skulle döda
eller skjuta dem på plats. Rachid Zoghlami var hotfull och aggressiv samtidigt som
han var upphetsad och ivrig.

När de satt i köket kom Rachid Zoghlami fram till henne och böjde sig hotfullt över
henne. Han tog med två eller tre fingrar tag om hennes vänstra handled och tryckte
ganska hårt. Hon hade svårt för att röra handleden. Det gjorde ont även om hon inte
fick några bestående märken. Hon knuffade bort honom och sade åt honom att sluta.
Då kom han fram till henne på nytt och tog tag i hennes lugg, tvinnade samman den
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samt drog i den. Det kändes men gjorde inte ont. Hon var dock väldigt rädd. Sedan
gick hon och hämtade sitt täcke och lade sig för att sova i soffan i vardagsrummet,
men Rachid Zoghlami sade åt henne att komma tillbaka.

Rachid Zoghlami: Under den aktuella natten låg han vaken. Han väckte Carina
Johansson. De var i köket och han var arg. Han kallade Carina Johansson för apa
och sade sarkastiskt att det var kvinnligt gjort att vara otrogen. Carina Johansson
började gråta och gick till vardagsrummet, men Rachid Zoghlami bad henne komma
till sovrummet. Han drog henne varken i handleden eller i håret.

Åtalspunkten 1 F
Carina Johansson: Hennes och Rachid Zoghlamis förhållande var någorlunda lugnt i
början, under maj och juni, även om Rachid Zoghlami redan då hade en kaxig attityd, särskilt när han drack alkohol. Han började tidigt kalla henne för otrevliga
saker. Efter det att hon hade varit i Thailand på semester – hon kom hem den
28 juni 2012 – blev det värre. Rachid Zoghlami hade fått för sig att hon hade varit
tillsammans med andra killar där. När Rachid Zoghlami hade druckit kunde han
vräka ur sig allt möjligt; att han skulle slakta henne, slå ut tänderna på henne eller
döda henne. Han sade även sådant som att hon var en apa, en hora och värdelös.
Hon blev rädd när han höjde rösten. I slutet av deras relation sade han nedsättande
saker om henne dagligen. Hoten kom inte lika ofta.

Rachid Zoghlami: Det hände att han kallade Carina Johansson för hora och
lögnerska, detta på grund av att han var fruktansvärt arg över att hon hade inlett
förlovning trots att hon hade varit otrogen. Han ältade detta. När Carina Johansson
hade varit i Thailand fick han för sig att hon hade blivit tagen bakifrån. Under de
fyra till sex sista veckorna av deras förhållande eskalerade svartsjukan. Även hot
förekom av innebörd att han skulle slå ihjäl henne och killen, t.ex. att otrogna
förtjänar att bli kastade framför tåget. Han minns inte i detalj vad han sade. Det har
dock inte varit så många eller så otäcka hot som Carina Johansson har påstått. Han
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hotade inte heller Carina Johansson dagligen den sista tiden, även om han säkert
skällde på henne varje dag. Han försökte att lägga band på sig och kränkte henne
inte vid varje bråk. Han har uppskattat att han har hotat Carina Johansson mellan
sex och nio gånger. Han tror att Carina Johansson har varit rädd för honom sedan
lappen med den andre mannens namn kom fram.

Åtalspunkten 3
Carina Johansson: Den aktuella dagen åkte Rachid Zoghlami till Liljeholmen för
antabusbehandling. Han lämnade lägenheten innan kl. 12.00. När han hade åkt
packade hon hans kläder etc. i påsar samt meddelade honom via SMS att hans saker
stod i hallen och att han kunde lämna sina nycklar i brevinkastet. Hon hade fått nog.
Det första textmeddelandet skickade hon från lägenheten. Sedan lämnade hon
lägenheten. Övriga meddelanden skickades från annan plats. Rachid Zoghlami
svarade henne med bl.a. ett SMS med innehållet ”Jag dödar dig om jag ser grisen”.
Hon uppfattade detta som att han var väldigt förbannad på henne. Hon tog honom
på allvar och var inte hemma under eftermiddagen eftersom hon var rädd. Hon
ringde polisen. Om det hela skulle fortsätta var hon rädd för att bli blåslagen. Det
var lika bra att avsluta förhållandet i tid. Den här dagen berättade hon även för två
väninnor och sin pappa om vad som hade hänt kvällen innan den här dagen. Hon
tror även att hon hade kontakt med sin moster.

Rachid Zoghlami: Det stämmer att han var i Liljeholmen. Han lämnade urinprov för
sin antabusbehandling. När han var där fick han ett SMS av Carina Johansson om
att hon hade packat hans saker. Han blev arg eftersom han skulle behöva flytta ut,
trots att Carina Johansson tidigare hade lovat att han inte skulle behöva göra det.
Det lovade hon i samband med att han sade upp sin lägenhet när de flyttade ihop.
När han hade kommit hem packade han upp alla sina saker. Carina Johansson
hotade med att ringa till polisen. Han blev arg och hade ingen tanke på hur Carina
Johansson skulle reagera på hans SMS om ”grisen”. Han var blind av sin egen ilska.
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DOMSKÄL

Skuld

Beviskravet i brottmål brukar uttryckas så att det för en fällande dom ska vara ställt
utom rimligt tvivel att det har gått till så som åklagaren har påstått. Ansvarspåståendena mot Rachid Zoghlami grundar sig huvudsakligen på Carina Johanssons uppgifter, även om Rachid Zoghlami har erkänt vissa gärningar och sakomständigheter.
En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad som i övrigt har
framkommit i målet, vara tillräcklig för en fällande dom.

Carina Johansson har lämnat en detaljerad och sammanhängande berättelse om de
enskilda händelserna. Tingsrätten har lagt vikt vid sådana detaljer som att Rachid
Zoghlami slog med den hårda delen av handflatan (åtalspunkten 1 B) och att Carina
Johansson hade mjukisbyxor på sig som var lätta att få av (åtalspunkten 2). Carina
Johansson har gett intryck av att inte vilja överdriva vad som hänt. Exempelvis har
hon uppgett att det kändes att Rachid Zoghlami tvinnade hennes lugg men att det
inte gjorde ont (åtalspunkten 1 E). Hon har framstått som mån om att det ska bli
rätt. Hon har svarat mycket eftertänksamt och tagit tid på sig innan hon har svarat.
När det har funnit skäl till det har hon uppgett att det kan ha förhållit sig så som
Rachid Zoghlami har uppgett, t.ex. att en del av händelseförloppet under åtalspunkten 1 B kan ha utspelat sig i köket och att Rachid Zoghlami kan ha kommit för
att möta henne när hon hade varit på antabusbehandling (åtalspunkterna 1 C och 2).
Det sätt på vilket Carina Johansson har berättat på har således gett ett trovärdigt
intryck. Någon anledning till varför Carina Johansson sanningslöst skulle anklaga
Rachid Zoghlami för de aktuella gärningarna har inte framkommit.

Carina Johanssons berättelse får vidare i vissa delar stöd av Camilla Engqvists och
Jutta Ekolas vittnesmål. Dessa personer, syster respektive moster till Carina
Johansson, står visserligen Carina Johansson nära men de har avgett sina vittnesmål

12
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2012-12-06

B 7822-12

Enhet 1

under ed. Tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta vad de har berättat. Därutöver
får Carina Johanssons berättelse en hel del stöd av Rachid Zoghlamis egen berättelse.

Carina Johanssons berättelse om händelseförloppet under åtalspunkten 1 B får
sålunda stöd av Camilla Engqvist, som har berättat att hon efter händelsen under
åtalspunkten 1 B fick ett SMS av Carina Johansson med en bild på en blåtira, att
Carina Johansson skrev att det var Rachid Zoghlami som hade slagit henne samt att
Camilla Engqvist och Carina Johansson träffades en vecka senare och att Camilla
Engqvist då såg att Carina Johansson hade ett blåmärke även på överarmen. Även
Jutta Ekola har berättat att hon fick ett SMS med en bild på ett blått öga. Hon har
beskrivit att Carina Johanssons vänstra ögonlock var igensatt och att Carina
Johansson var svullen under ögat. Carina Johansson hade även för Jutta Ekola
berättat att det var Rachid Zoghlami som hade slagit henne och att han även hade
slagit henne på armen, vilket hade medfört ett blåmärke där. Jutta Ekola har därutöver lämnat stöd för gärningen under åtalspunkten 2. Hon hade kontakt med Carina
Johansson på telefon, varvid Carina Johansson berättade att Rachid Zoghlami hade
våldtagit henne, slängt henne i sängen, tagit hennes trosor och luktat på dem samt
att Rachid Zoghlami hade stoppat fingrar i henne. Jutta Ekola vet inte exakt när de
hade kontakt men det var i nära anslutning till händelsen.

Händelsen under åtalspunkten 1 A får stöd av Rachid Zoghlami som har erkänt den
gärningen. Vad som har påståtts under åtalspunkten 1 F får till stor del stöd av
Rachid Zoghlami, som dock har uppgett att kränkande uttalanden och hot inte har
förekommit i så stor utsträckning som Carina Johansson har berättat om. Rachid
Zoghlami har själv gjort bedömningen att han har hotat Carina Johansson sex till
nio gånger. Vidare har Rachid Zoghlami erkänt de faktiska omständigheterna under
åtalspunkten 3. Den gärningen får även stöd av den skriftliga bevisningen, dvs.
utdrag från SMS-konversation.
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Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att Carina Johanssons utsaga är trovärdig och att den tillsammans med Rachid Zoghlamis uppgifter, vittnesmålen och
SMS-konversationen kan läggas till grund för bedömningen. Härigenom finner
tingsrätten att samtliga gärningspåståenden är styrkta utom åtalspunkten 1 C. Tingsrätten anser att det inte är tillförlitligt utrett att Rachid Zoghlami har hotat Carina
Johansson den 16 oktober 2012 vid något annat tillfälle än i samband med
gärningen under åtalspunkten 2. Beträffande punkten 1 F vill tingsrätten framhålla
att inte ens Rachid Zoghlamis egna uppgifter ger stöd för att han skulle ha hotat
Carina Johansson endast vid ett fåtal tillfällen. När det gäller åtalspunkten 3 anser
tingsrätten att ett textmeddelande med angivet innehåll inte kan ha haft annat syfte
än att hindra Carina Johansson från att kontakta polisen.

Rubricering

Det våld, de hot och de ofredanden som Rachid Zoghlami har utsatt Carina
Johansson för har pågått under flera månader och har utgjort led i en upprepad
kränkning av hennes integritet. Gärningarna under åtalspunkten 1 har varit ägnade
att allvarligt skada hennes självkänsla. Det gäller även gärningen under punkten A.
Gärningarna ska därför bedömas som grov kvinnofridskränkning.

Rachid Zoghlami har genom våld och hot på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 2 fört upp sina fingrar i Carina Johansson underliv och
därigenom tvingat henne att tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna är jämförlig med samlag. Tingsrätten anser inte
att brottet kan anses som mindre grovt. Den lindrigare straffskalan i 6 kap. 1 §
tredje stycket brottsbalken är avsedd att tillämpas endast i undantagsfall där
omständigheterna klart avviker från vad som normalt är fallet vid denna brottstyp.
Så är inte fallet här. Gärningen ska sålunda bedömas som våldtäkt av normalgraden.
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Övergreppet i rättssak är också att bedöma på det sätt som åklagaren har gjort, dvs.
som brott av normalgraden.

Påföljd

Tingsrätten har funnit att Rachid Zoghlami har gjort sig skyldig till våldtäkt, grov
kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak. För dessa brott ska han dömas till en
gemensam påföljd. För våldtäkt är det föreskrivet fängelse i lägst två år och för grov
kvinnofridskränkning är det föreskrivet fängelse i lägst sex månader. Med särskilt
beaktande av att såväl våldtäkten som den grova kvinnofridskränkningen har inneburit ett allvarligt angrepp på Carina Johanssons trygghet till person gör tingsrätten
bedömningen att straffvärdet för våldtäkten motsvarar fängelse i 2 år och 4 månader
och att straffvärdet för den grova kvinnofridskränkningen motsvarar fängelse i ca
9 månader. Straffvärdet för övergreppet i rättssak bedöms motsvara fängelse i
2–3 månader. Straffvärdet för den samlade brottsligheten bedöms motsvara fängelse
i 2 år och 7–8 månader.

Av ett inhämtat läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. framgår det att Rachid Zoghlami bedöms ha ett alkoholmissbruk samt en misstänkt antisocial personlighetsstörning. Det har dock inte framkommit några tecken på problematik som skulle kunna utgöra en allvarlig psykisk
störning i lagens mening, vare sig vid undersökningen eller vid tiden för gärningarna. Av läkarintyget framgår det att förutsättningar för överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning inte föreligger.

Den samlade brottslighetens straffvärde talar för att påföljden bestäms till fängelse.
Därtill bör nämnas att alla de brott som Rachid Zoghlami nu döms för är brott vars
art talar för en sådan påföljd. Eftersom det enligt läkarintyget inte finns något hinder
mot detta bestämmer tingsrätten därför påföljden till fängelse.
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Den 17 september 2012 dömdes Rachid Zoghlami av Södertörns tingsrätt för stöld
och hot mot tjänsteman till skyddstillsyn. Med hänsyn till att det inte är lämpligt att
en så pass nyligen meddelad skyddstillsyn löper parallellt med ett längre fängelsestraff anser tingsrätten att domen på skyddstillsyn bör undanröjas och att brotten i
den tidigare domen ska omfattas av den nu aktuella påföljden. När straffet bestäms
ska skälig hänsyn tas till vad Rachid Zoghlami har undergått till följd av domen på
skyddstillsyn.

Tingsrätten har tagit del av domen från Södertörns tingsrätt. Av domen framgår det
inte vilket straffvärde som Södertörns tingsrätt bedömde att gärningarna hade.
Tingsrätten konstaterar nu att gärningarnas straffvärde motsvarar fängelse i högst ett
par månader.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att Rachid Zoghlami för nu aktuella
gärningar och för de gärningar som omfattas av domen från Södertörns tingsrätt bör
dömas till fängelse i 2 år och 8 månader.

Skadestånd

Med hänsyn till utgången i skuldfrågan är Rachid Zoghlami skyldig att betala
skadestånd till Carina Johansson. Den yrkade ersättningen för den kränkning som
den grova kvinnofridskränkningen har inneburit anser tingsrätten är högre än vad
som följer av praxis, bl.a. med hänsyn till att gärningarna har begåtts under en
kortare tidsperiod och varit mindre allvarliga än vad som enligt praxis berättigar till
en ersättning om 50 000 kr. Därtill kommer att tingsrätten har funnit att gärningen
under åtalspunkten 1 C inte är styrkt. Skälig ersättning för kränkning uppgår därför
till 35 000 kr.

Yrkandet om ersättning för sveda och värk kopplat till åtalspunkten 1 B följer
praxis och ska bifallas.
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Tingsrätten gör bedömningen att yrkandet om ersättning för kränkning avseende
våldtäkten är i enlighet med praxis och att det därför ska bifallas.

Yrkandet om ersättning för kränkning till följd av övergreppet i rättssak är skäligt
och ska bifallas.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten sålunda att Rachid Zoghlami är skyldig att
betala skadestånd till Carina Johansson med 116 200 kr. Att ränta ska utgå på
beloppet i enlighet med yrkandet har inte ifrågasatts.

Häktning

Det finns risk för att Rachid Zoghlami fortsätter sin brottsliga verksamhet. Vidare är
det för våldtäkt inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte
uppenbart att skäl till häktning saknas. Rachid Zoghlami ska därför vara kvar i
häkte på det sätt som framgår av domslutet.

Övrigt

Med hänsyn till Rachid Zoghlamis brottslighet samt hans personliga och ekonomiska förhållanden ska kostnaden för försvarare och målsägandebiträde stanna på
staten.

17
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2012-12-06

B 7822-12

Enhet 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 27 december 2012.

På tingsrättens vägnar

Maria Hallqvist

I avgörandet har även nämndemännen Sven-Olof Ekström, Annelies Lindblom och
Susanna Nordgren deltagit. Rättens ledamöter är överens.

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga
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Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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